
Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van

congressen, cursussen en opleidingen.

Perinatale zorg
Levensreddende kennis in de praktijk

 Dinsdag 22 juni 2021  5-7 PE-punten | Online

Programma
 

09:00 - Inlogmogelijkheid voor online deelnemers

09:30 - Opening door de dagvoorzitter 

Jan Nijhuis, emeritus hoogleraar verloskunde Maastricht UMC+

10:00 - Prenatale screening in het eerste trimester 

Mireille Bekker, hoogleraar Verloskunde, Foetale Geneeskunde UMC Utrecht

Prenatale screening programma in Nederland – wat levert het op?

De 13-wekenecho: waarom is er een onderzoek naar het nut van de 13-wekenecho nodig?

Wat spoort de 13-wekenecho op en wat is haar relatie met NIPT?

10:45 - Koffie- en theepauze

:00 - Foetale MRI van het Centrale Zenuwstelsel   

Linda Meiners, kinderneuroradioloog UMC Groningen

Beoordeling van Intrauterine MRI scans in de prenatale diagnostiek – nu en in de toekomst

Welke dilemma’s komt u tegen en hoe zorgt u voor een goed besluitvormingsproces?

11:45 - Beleid bij naderende serotiniteit 

Esteriek de Miranda, projectleider INDEX-studies (Amsterdam UMC), docent MPA Hogeschool

Rotterdam 

Judit Keulen, onderzoeker INDEX-studies, eerstelijns verloskundige Maastricht

Hoe de evidence te vertalen naar de praktijk?

Welke voorkeur hebben vrouwen en waarom?

Hoe is de ervaring van vrouwen met het gevoerde beleid?
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Het recht van de zwangere vrouw op informatie over risico’s en behandelingsopties (art. 7:448

BW) – perspectief en context; hoe counselt u?

12:30 - Lunchpauze

13:30 - Het belang van de placenta 

Floris Groenendaal, neonatoloog en associate professor neonatologie UMC Utrecht 

Peter Nikkels, patholoog en consultant perinatale en pediatrische pathologie UMC Utrecht

Wat leren we van de placenta bij problemen aan het eind van de zwangerschap?

Wat is de associatie tussen placenta pathologie en perinatale sterfte?

Wat kunt u laten onderzoeken in de placenta en wanneer kiest u hiervoor?

14:30 - Koffie- en theepauze

14:45 - Sociale verloskunde & Kansrijke Start voor alle kinderen 

Adja Waelput, programmadirecteur Healthy Pregnancy 4 All Erasmus MC 

Babs van der Kooy,  gynaecoloog Amphia ziekenhuis

De invloed van armoede, sociaal economische achterstand en stress op moeder en kind.

Waarin maakt preconceptionele gezondheid het verschil?

Hoe bereikt u uw doelgroep?

Kansrijke Start: een inkijk in de aanpak via bewustwording, concrete pilots en onderzoek.

Hoe bouwt u succesvol aan een lokale coalitie? Een verhaal uit de praktijk.

15:45 - Ruimte voor vragen

16:00 - Afsluiting door de dagvoorzitter

 

 

 

 

 

 


